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 الرحمن الرحيم بسم هللا

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم. 
 .بسم هللا

 :-رحمه هللا-والصالة والسالم على رسول هللا، قال اإلمام الترمذي  ،مد هللاوالح
 :عند الحاجة االستتارفي  :باب

صلى هللا - النبي كان: "قال أنس عن األعمش عن المالئي حرب بن السالم عبد حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا
 "األرض من يدنو حتى ثوبه يرفع لم الحاجة أراد إذا -عليه وسلم

 .الحديث هذا أنس عن األعمش عن ربيعة بن محمد روى  كذاه
 الحاجة أراد إذا -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان" :عمر ابن قال :قال األعمش عن انيم  الح  و  وكيع وروى 

 .مرسل الحديثين وكال "األرض من يدنو حتى ثوبه يرفع لم
 وقد ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي بأصحا من أحد من وال بن مالك أنس من األعمش يسمع لم :ويقال
 مهران بن سليمان :اسمه واألعمش ،الصالة في حكاية عنه فذكر يصلي رأيته :قال مالك بن أنس إلى نظر
 .مسروق  فورثه حميالا  أبي كان :األعمش قال لهم مولى وهو ،الكاهلي محمد أبو

وعلى آله وصحبه أجمعين أما  نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،رب العالمينالحمد هلل 
  بعد:

عند الحاجة في االستتار  ما جاء في االستتار عند الحاجة" :باب" :-تعالى رحمه هللا-فيقول اإلمام المؤلف 
 . االستتارفال بد من  يعني عند قضاء الحاجة لما يتطلبه ذلك من كشف للعورة

ثقة حافظ، توفي سنة  ،و بكر الكوفيأب "المالئي حرب بن السالم عبد حدثنا قال: ،سعيد بن قتيبةقال: حدثنا "
عن أنس بن مالك الصحابي الجليل األعمش سليمان بن مهران  "أنس عن األعمش عن" سبع وثمانين ومائة

 يرفع لم" يعني إذا أراد قضاء الحاجة، فأراد القعود لها "الحاجة أراد إذا -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان: قال"
ن قضاء الحاجة يعني ال يترك مدة بين كشف العورة وبين قضاء الحاجة، بل يكو  "األرض من يدنو حتى ثوبه

ألن كشف العورة ال يتم قضاء الحاجة إال به، فيكون كشف العورة للحاجة،  ؛بعده مباشرة مباشر لكشف العورة
 غط»وجاء األمر بستر الفخذ  «كحفظ عورتا»فقد جاء األمر باالستتار،  ها موضعها،والحاجة ال يتعدى ب

ال ما كان بين الزوجين ال يجوز نظر أحد ال تنظر إليه وال ينظر إليك، اللهم إ ؟فكيف بالعورة المغلظة «فخذك
 . مما استثني

 يدنو"مبالغة في االستتار  "فع ثوبه حتى يدنو من األرضإذا أراد الحاجة لم ير  -عليه الصالة والسالم-كان "
  عن كشف العورة.واحترازا   ،ي يقرب منها، محافظة على التستريعن "من األرض



إلمام ابن الجراح المعروف، اسي، ابن عم وكيع االكالبي الرؤ  "قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة"
عن  ،م بن حرب المذكور في أصل الحديثلعبد الساللمن؟  ا  ألعمش، يعني موافقبن ربيعة رواه عن امحمد 
 نس فهذه متابعة لمحمد بن ربيعة يتابع فيها عبد السالم بن حرب. عن أ األعمش
وضعفه أحمد  ،عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي، وثقه ابن معين "الحماني -أبو يحيى-و وكيع وروى "قال: 

صلى هللا عليه - النبي كان" :عمر ابن قال :قال األعمش عن" طئصدوق يخ :وابن سعد، قال ابن حجر
ج نس مخر  األول حديث أحديث الالرواية األولى و  "األرض من يدنو حتى ثوبه يرفع لم الحاجة رادأ إذا -وسلم

المرسل عند أهل العلم المعتمد في  "مرسل الحديثين وكال" د والدارمي، يقول:عند أبي داو وهذا في الدارمي 
ف مما وصفه اإلمام المؤل   ندنا لكن الذي ع ،-عليه الصالة والسالم-تعريفه أنه ما يرفعه التابعي إلى النبي 

عليه الصالة -ابن عمر إلى النبي  هوالثاني يرفع ،-عليه الصالة والسالم-يرفعه أنس إلى النبي  باإلرسال
نما هو بالمعنى ،إرسال اصطالحي ، فليس مرسال  -والسالم انقطاع  اإلرسال دام وما ،يعني منقطع األعم وا 

 فظ العراقي في تعريف المرسل:الحايشمله المعنى األعم، ولذا يقول 
 مرفووووووووووووووع توووووووووووووابع علوووووووووووووى المشوووووووووووووهور  
  أو سوووووووووووووووقط راوي منوووووووووووووووه ذو أقووووووووووووووووال  

 

 مرسووووووووووووووووووووووول أو قيوووووووووووووووووووووووده بوووووووووووووووووووووووالكبير   
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 ج

وهو ما بين األعمش والصحابي، فالحديث يرويه  قط من كل منهما راو  في الحديثين س ،يعني هذا سقط منه راوي 
الحديثين  ال"وك: -رحمه هللا-ويرويه عن ابن عمر بواسطة، ولذا قال اإلمام المؤلف  ،اسطةاألعمش عن أنس بو 

لم يسمع األعمش من أنس وال  :ويقال" المعنى األعمهو يعني منقطع على التعريف الثالث للمرسل، و  "مرسل
 ن عمر إذا  لم يسمع من ابو يعني لم يسمع من أنس  "-صلى هللا عليه وسلم-من أحد من أصحاب النبي 

 "كر حكاية عنه في الصالةفذ ،ل: رأيته يصليبن مالك قاوقد نظر إلى أنس " لحديثين منقطعالحديث أو كال ا
، وقال المنذري: ذكر أبو نعيم ه بمكة يصلي خلف المقامآ لم يسمع من أنس إنما ر األعمش قال على بن المديني: 

شهور، يعني لم يثبت سماع ي قاله الترمذي هو المأن األعمش رأى أنس وابن أبي أوفى وسمع منهما، والذ
 من أحد من وال أنس من األعمش يسمع لم" :-رحمه هللا-ن أحد من الصحابة، ولذا يقول المؤلف األعمش ع

ن لم يسمع من أحد ولذا عد من صغار التابعين، وا   إنما له مجرد رؤية؛ "-صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب
نما رأى أنس  منهم،  .بن مالك يصلي خلف المقاموا 

ثقة، حافظ، قارئ،  "الكاهلي محمد أبو مهران بن سليمان :اسمه واألعمش": -رحمه هللا-ثم قال المؤلف 
 أبي كان :األعمش قال" أنفسهممولى لبني كاهلة، وليس من  "لهم مولىا  وهو" -رحمه هللا-معروف بالتدليس 

هو الذي  مجروح، والحميلو بمعنى مقتول  مثل جريح وقتيل ،بمعنى محمول فعيلحميل  "مسروق  ثهفور   حميالا 
فورثه  قال األعمش: كان أبي حميالا "وهذا اختلف في توريثه  ولم يولد في اإلسالم، يحمل من بلده صغيرا  

بن مالك ومسروق هو ابن األجدع  ،وهذا رأيه دعته أمه وورثه مسروق منها،اأمه و  يعني جاء مع "مسروق 
ثه مسروق وهذا مخضرم، معروف مشهور، سيد من سادات التابعين، ور   ،عابد ،فقيه ،ثقة ،الهمداني الكوفي

 به محمول من بلد إلى بلد، وال يعرف ما نسبه وال من ف في توريث الحميل معروف، يعني جيءرأيه، والخال
 ، وغيرهرثه مسروق ولم تحضر بينه و  هذا ولدي :إنما يدعيه هذا الذي حمله، حملته امرأة جاءت به فقالت أبوه



إذا جاء  لك إالمثل هذا النوع، ولو يستثنوا من ذتوريث  -رضي هللا عنه-عمر  من أهل العلم ال يورثونه، وأبى
 . قه الولددعاه قال: هذا ابني وصد  به رجل وا

-مر ولم يولد في اإلسالم، ومنه قول ع الحميل بفتح الحاء المهملة الذي يحمل من بلده صغيرا   يقول المحشي:
 من بالد ألنه يحمل صغيرا   مي حميال  الحميل ال يورث إال ببينة، س   :في كتابه إلى شريح -رضي هللا تعالى عنه

إنه  :قاله في اللسان، وقال الشارح: وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت العدو ولم يولد من بالد اإلسالم
ية أنه ال يرث من ، وعند الحنفا  والد األعمش أي جعله وراث ثهو ابنها خالف، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك ور  

عن سعيد بن أخبرنا بكير بن عبد هللا بن األشج  :بن الحسن في الموطأ: أخبرنا مالك قالأمه، قال محمد 
عرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، ال لد في البن الخطاب أن يورث أحد من األعاجم إال ما و  عمر  المسيب قال: أبى

هي أختي، وال نسب  :قولأو ي هو أخي، :هو ولدي، أو تقول :سبى معه امرأة فتقولوت   سبىالحميل الذي ي  رث يو 
أن هذا أبوه يورث ، يعني إذا ادعى الوالد أن هذا ولده، وادعى الولد من األنساب يورث إال ببينة إال الوالد والولد

وال يحتاج في هذا  ،ابنه وال يحتاج في هذا إلى بينة وقه فهالوالد أنه ابنه وصد   خر، فإن ادعىكل منهما من اآل
 بن عبد هللا بن األشجبكير عن : أخبرنا مالك في موطئه عن مالك، يقولبن الحسن ة، هذا ما نقله محمد بين إلى

ال لو لم يثبت -رضي هللا عنه-عمر، وهذا صحيح إلى عمر بن الخطاب  بىأ :بن المسيب قالعن سعيد  ، وا 
وى النساء، يعني الرجل االرجال أكثر من دع وى اوقد تكون دع ؟بين الوالد والوالدة ق ر الف ما :لناهذا عن عمر لق

بن الخطاب ال كالم ألحد،  دام ثبت هذا عن هذا الخليفة الراشد عمر يدعيه أكثر مما تدعيه المرأة، لكن ما
ال فاألصل أن الدع نة على المدعي، فإذا ادعى يحضر وى ال تقبل إال ببينة، البياوالمسألة ليس فيها نص، وا 

ال ف مور األموال، فأمور األنساب تختلف عن أ -أمور األنساب-األصل العدم، لكن مثل هذه األمور البينة وا 
، إذا استفاض بين الناس أن هذا ولد فالن، وأن هذا أبوه فالن باالستفاضةفيها  ى، يكتفباالستفاضةفيها  يكتفى

ال ففيه  إثبات كثير من هذه األمور وهذه الدعاوى خرط القتاد، يعني لو جاء واحد بيروح يكفي، ويشهد عليه وا 
يبي يستخرج بطاقة، لو استدعى أحد الجيران الذين يعرفونه منذ أن ولد إلى أن  ،إلى األحوال يبي إثبات جنسية

ألنه ما  االستفاضة؛قة األمر، ما هناك إال طلب هذا الطلب ال يمكن أن يشهد أحد بشهادة حقيقة باطنة على حقي
ال فدعاالتي على مثلها ف ةعلى الشهادة الحقيقة الباطن الذي يترتب   ؟نعم ؟ماذا يترتب عليه ؟شهد وا 
 .طالب:......

النظامية ويريد استخراج  وقد أكمل السن القانونية يأتيك ابن جيرانك مثال   ،ثل هذه الصورةمفي  ول:قأأنا  ،ال، ال
لكن مثل  ،ر ما تدري، نعمأنه ولد فالن، لكن حقيقة األم ةالن، تشهد باالستفاضولد فتشهد لي أني  :يقول بطاقة

العملية من  ودون إثبات حقيقة األمر خرط القتاد، ما الذي شهد ،فيه باالستفاضة عند أهل العلم هذا يكتفى
ه واإلشكال فيه أنه الستفاضة في مثل هذا كافية، وعلى كل حال فالحديث رغم انقطاعابدايتها إلى نهايتها، ف
ال فاالنقطاع في مثل هذهيرويه راوي الحديث  الصورة ينجبر لو لم يكن الراوي هو راوي الحديث األول،  األول، وا 

، إذا كان يرويه غير من يروي لو كان منقطعا  و يعني لو كان راوي الحديث الثاني عن ابن عمر غير األعمش؛ 
المرسل، أن يروى من غير طريق رجال المرسل األول ينجبر أما في لمنقطع األول، كما قيل فيما يعتضد به ا

 ن األعمش، هل هو من حديثه عن أنساختالف الرواة ع هذه الحالة فقد يكون من اختالف الرواة عن األعمش،



ن كان منقطعا    ،االنقطاعما فيه من  شك أنه اختالف مؤثر، مع وهذا ال؟ أو هو من حديثه عن ابن عمر وا 
اليمين، وما  زوجة أو ما ملكتلحال جاءت النصوص باألمر بستر العورات، وأنها ال تكشف إال لوعلى كل 

ما هو بأدنى حاجة  حاجة بالفعل حتاج إليه،عالج ي  في حالة قضاء الحاجة، أو في حالة  اضطر اإلنسان إليه
والثياب  ،تجده يكشف جةاألطباء ولو بغير حاتكشف العورة، واآلن التساهل من كثير من المرضى، وكثير من 

ما في  لك، تكون مفتوحة من الخلف أو من األمام،اعية إلى ذجة داوليست الح ،التي يلبسونها المرضى ال تستر
األصل قتصروا في هذه األمور التي هي على خالف وي، -جل وعال-حاجة داعية إلى هذا، فعليهم أن يتقوا هللا 

سجد يصلي في الم يذهب ءفي شي المنع، تجده سليم معافى مالك يبقى على على قدر الحاجة، وما عدا ذ
الداعي  لكن يبقى ما ءيحتاط لنفسه ويربطه وقد يلبس تحته شينعم  ،لي شبه عاري وعليه الثوب هذا الويرجع 

أنه قد ال  مع المرضى في الكشف عن العورات تساهل كثير من األطباء وكثير من أيضا   ؟إلى مثل هذا الثوب
اء، ر إلى العورات، ويتساهل الرجال في النظر إلى النسقد يستغنى بالكالم عن مباشرة النظا، أمور يحتاج إليه

ر بقدره، بقدر أن يقد ن النظر باللمس ونحوه، كل هذا ينبغيوالنساء في النظر إلى الرجال، وقد يزيد األمر ع
مله قواعد عامة، محرمات بالنص تهاد أو مما يشألن هذه محرمات بالنص، ليست عن اج الحاجة بل الضرورة؛

حتى الفرج وباطنه، لكن  الحاجة إليه مسلم النظر ولمس ما تدعوالطبيب ل: لالفقهاء يقولون حتاط فيها، نعم ي  
 لحاجة، نحن نرى في المستشفيات يتجاوزون في هذا، بل قد يحضرون مجموعة من النساء بدعوى التعليم مثال  

الرجال يشاهدون امرأة ليتعلموا، أنا أقول: ال داعي لكثير من هذه أو بالعكس مجموعة من  لتشاهد رجل
  .فيما حرم هللا عليهم، نعم -جل وعال-فعليهم أن يتقوا هللا  ،التصرفات

 :في كراهية االستنجاء باليمين :باب
 بن هللا عبد عن كثير أبي بن يحيى عن معمر عن عيينة بن سفيان حدثنا ،المكي عمر أبي بن محمد حدثنا
 .بيمينه ذكره الرجل يمس أن نهى -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن أبيه عن قتادة أبي
 .حنيف بن وسهل هريرة وأبي وسلمان عائشة عن الباب هذا وفي :عيسى أبو قال
 عامة عند هذا على والعمل ،ربعي بن الحارث :اسمه قتادة وأبو ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 .باليمين ستنجاءاال كرهوا العلم أهل

 :تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
زيادة  وكراهية أيضا  وكراهة  ،في بعض النسخزيادة هذه  (ما جاء)و "ما جاء في كراهية االستنجاء باليمين :باب"

القبل الخارج من السبيلين  وأيضا   الدبر، هو إزالة النجو الخارج من :من بعض النسخ دون بعض، واالستنجاء
فالمقصود  من قولهم: نجوت الشجرة إذا قطعتها، ،نجو، والمراد به قطع هذا الخارج وأثره على البدن :يقال له

القطع، قطع أثر الخارج من السبيلين، واالستنجاء يكون بالماء، واالستجمار يكون باألحجار على ما  ءباالستنجا
 سيأتي. 

"قال:  ، توفي سنة ثالث وأربعين ومائتينصدوق  نزيل مكة، ،العدني "بن أبي عمرحدثنا محمد بن يحيى  :قال"
بن راشد األزدي البصري، نزيل اليمن، ثقة  "عن معمر"أبو محمد الهاللي، تقدم ذكره  "بن عيينةحدثنا سفيان 



 ،بالفعل جلس ،ال ؟قيدوه، فزوجوه مو القيد بحبال :ثبت أصله من البصرة، ثم نزل اليمن فلما أراد أن يرجع قيل
مام معروف ثقة ثبت، حافظ ، فجلس قيدوه  . الطائي موالهم، ثقة ثبت أيضا   "عن يحيى بن أبي كثير عن معمر"وا 
-أبي قتادة األنصاري فارس رسول هللا  "عن أبيه"ثقة  األنصاري المدني، وهو أيضا   "عبد هللا بن قتادة "عن

صلى -أن النبي " بع وخمسينمة السلمي، توفي سنة أر ربعي بن بلدالحارث بن  :، اسمه-صلى هللا عليه وسلم
 لليمين تكريما   ،المرأة لليمين، وفي حكم الرجل أيضا   تكريما   مس الرجل ذكره بيمنه"نهى أن ي   -هللا عليه وسلم

وجاء تقييد  ،لهذه الجهة تكريما   "نهى أن يمس الرجل ذكره بيمنه"لك بحالة البول، الحديث مطلق د ذيوجاء تقي
إذا بال »: وهو يبول" وفي روايةذكره بيمينه نهى أن يمس الرجل " صحيحين وغيرهما:لة البول، ففي الالنهي بحا

 ألن النصوص بعضها ؟فهنا قيد، وهل يحمل المطلق على المقيد على الجادة «أحدكم فال يمسن ذكره بيمينه
 ، وحينئذ  مخرجها واحد، فيذكر القيد في بعضها دون بعض، وبضعها جاء مختلف المخرج، والحكم والسبب واحد

ون النهي خاص بحال البول، وما يكالقول بحمل المطلق على المقيد  مطلق على المقيد، فعلى هذا القوليحمل ال
 في هذا إذا اتحدا في الحكم والسبب ال إشكال المقيد لك ال يشمله النهي، وهذه قاعدة حمل المطلق علىعدا ذ

إذا نهي عن  لق على المقيد في مثل هذه الصورة، ألنهيحمل المطلق على المقيد، ومنهم من ال يرى حمل المط
لك في غير هذه الصورة في باب أولى، قد فلئن ينهى عن ذ ؛أن الحاجة داعية إلى ذلك مس الذكر باليمين مع

الذكر باليمين إذا أراد أن يبول، فمن باب أولى إذا لم يحتج إلى ذلك في غير هذه الحالة، يحتاج إلى مس 
ولغيره من الصور، وال شك أن اليمين  ،ل المطلق على المقيد فيكون النهي شامل لهذه الصورةال يحم وحينئذ  

لك، لهذا المستقذر، تعمل فيما يستقذر، وأن الشمال لذوأنها ال تس ،محل احترام وجاءت النصوص باحترامها
البول فقط، وهل يقاس  وعلى هذا ينهى عن مس الذكر باليمين حال ،المقيد فعندنا من يقول بحمل المطلق على

ذا نهي عن مس ؟لنهي في الحديث باقي على إطالقهن اأ :أو يقال ؟ال أو عليه حال الجماع مثال   الذكر في  وا 
من باب أولى، يعني نظير ما قالوا في  الحاجة إليه فلئن ينهى عن غيرها مما ال تدعو ليهاالحالة التي يحتاج إ

من أهل العلم من يقول: يقتصر كل والشرب من آنية الذهب الفضة ألا األكل والشرب من آنية الذهب الفضة،
قول: ما عدا األكل والشرب من سائر االستعماالت ال يشمله النهي، ومنهم من يو د النص، مورد المنع ر على مو 

 ن سائر االستعماالت التي ال تدعوأن الحجة داعية إلى ذلك فالن ينهى ع إذا نهي عن األكل والشرب مع
 ،ة إليها من باب أولى، وعلى كل حال هما مسلكان ومأخذان وفهمان ألهل العلم، ولكل منهما وجهالحاج

والنصوص العامة التي تشمل هذه الصورة  تكون القواعد العامة أحيانا   ،واألحوط أال يمس الذكر باليمين مطلقا  
ن أحدكم ليعمل بع» :حديث فمثال   ،عدم الحمل وأقد ترجح الحمل  اوغيره حتى ما يكون بينه  مل أهل الجنةوا 

هللا السالمة والعافية وحسن الخاتمة،  لنسأ «وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
ن أحدكم» :-عليه الصالة والسالم-الحديث مطلق جاء تقييده بقوله  هذا  ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو وا 

لماذا؟  ،المطلق بهذا اللفظ يقيدون المطلق بهذا اللفظ، ما نجد أحد من السلف يقيد لكن ما نجد السلف «للناس
ألن العمل بالنص المطلق أشد في التحرز والتوقي والخوف من سوء العاقبة الذي يجعل اإلنسان يحتاط ألمر 

هناك أمور و فمثل هذا النصوص العامة قد تحول دون حمل المطلق على المقيد،  ،ءدينه، وال يفرط في شي
ال  ..،طريقة التي يجمع فيهاوالتحول بين مثل هذا الطريق من طرق الجمع بين أهل العلم، قد يكون الجمع  وا 



يختلف  السبب الو حكم اللإلتحاد في  «إن أحدكم» حديث: حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة وفي صورة
، ومن نصوص عامة ضي احترام اليمين مطلقا  يعارضها من نصوص عامة تقت ما لكن لوجود ،أهل العلم افيه

هناك ما  وأيضا   ،عدم حمل المطلق على المقيدتقتضي أن يكون اإلنسان على حذر من سوء العاقبة، هذه تؤيد 
إذا لم يجد أحدكم النعلين » :حديث يعارض حمل المطلق على المقيد من أمور خارجية عن النصين فمثال  

، وهو في المدينة -عليه الصالة والسالم–هذا الحديث قاله النبي  «من الكعبين وليقطعهما أسفلفليلبس الخفين 
، أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعا   -عليه الصالة والسالم- لكنه في عرفة ذكر يد بالقطع،مق

ن يمنع أن هناك م ى فالقاعدة أن يحمل المطلق على المقيد فيقطع؛ من أهل العلم من ير  ،والحكم والسبب واحد
 ،المطلق من لم يسمعهسمع  لمقيد، وأيضا  النص المطلق متأخر عن النص ا ألن من حمل المطلق على المقيد؛

تأخير البيان عن و من لم يسمع النص المقيد، وأضعاف أضعاف من سمع المقيد سمع المطلق وهذا وقت بيان، 
 وقال به بعض العلماء.  ،مقيد من هذه الحيثيةال يحمل المطلق على ال وحينئذ   ،وقت الحاجة ال يجوز

أما إذا اتحدا في الحكم والسبب فال خالف، فإنه يحمل المطلق على  : حمل المطلق على المقيد له صور:فأقول
الجمهور  ا اتحدا في الحكم دون السببإذ ،في الحكم والسبب ال خالف في إنه ال يحمل المطلقاختلفا  ،المقيد

 على الحمل، إذا اختلفا في الحكم دون السبب الجمهور على عدمه، لكن هنا اتفقا في الحكم والسبب وحينئذ  
حمل المطلق على المقيد حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل الجادة أن يحمل المطلق على المقيد، ويؤيد 

ن كان هذا من جهة أخر  «إنما هو بضعة منك» :ذكره قال سمي المس يتناول  ، إذمن العموم ءشي ى فيهوا 
 ان، فيحمل العام على الخاص باليمين، على كل حال هما مذهبان معروفا  وما معنا مخصوص باليميناليدين مع

 عند أهل العلم، واألحوط أال يمس الذكر باليمين. 
وأبي "اإلمام مسلم  عند "وسلمان" وهو مخرج عند أبي داود "وفي هذا الباب عن عائشة": -رحمه هللا-قال 
وهو  "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" لم يقف عليه الشارح "بن حنيفوسهل " عند ابن ماجه "هريرة

والعمل "ابن بلدمة السلمي  "بن ربعيالحارث  :وأبو قتادة األنصاري اسمه"مخرج في الصحيحين فهو متفق عليه 
وصيانة لها عن األقذار  ،لها مثل ما ذكرنا إكراما   "يمينبال االستنجاءكرهوا  على هذا عند عامة أهل العلم

في النص  وداخل أيضا   االستنجاء ال شك أنه داخل في النص المطلق، ..ونحوها، كرهوا االستنجاء باليمين
 المقيد.

النص في أن يمس  "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا االستنجاء باليمين" التعقيب بعمل أهل العلم
توثيق بين للكن مثل ما ذكرنا ل واالستنجاءلرجل ذكره بيمينه، نعم دلت النصوص األخرى على التقييد بالقول ا

 العملبإرداف الحديث الصحيح  عادة الكالم في هذه المسألة، المسألة فيإ ليس هذه قصدي من  هذه النصوص،
الحديث متفق  هذا ي غير هذا الحديثيقول الترمذي ف أحيانا   ؟أو من أجل التضعيف هل هو من أجل التقوية

 حينما يردف الترمذي الحديث بالعمل "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم"قال:  عليه لكن في أحاديث أخرى 
أهل العلم  لكنه عمل به؟ أو يريد أن يغمز الخبر يد أن يقوي الخبر بعمل أهل العلمهل هو ير  ،عند أهل العلم

والعمل على هذا عند أهل العلم، أو  :أحيان يقول ؟مل أهل العلم يحتاج إلى شاهدفهو من هذه الحيثية لوال ع
العكس، الحديث قوي لكن لوال عمل أهل  اوأحيان   حتاج إلى تقويه، وهو بهذا يقويه،عامة أهل العلم في حديث ي



لة ما يدل على هذا خر معارض له، ويأتينا من األمثفيه لوجود معارض له، لوجود حديث آالعلم به لكان فيه ما 
ال فالحديث الذي معنا في الصح-إن شاء هللا تعالى-وهذا    .نعم ما فيه كالم، يحين متفق عليه،، وا 
 االستنجاء بالحجارة: :باب

 علمكم قد: لسلمان قيل :قال يزيد بن الرحمن عبد عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا هناد حدثنا
 أو بغائط القبلة نستقبل أن نهانا ،أجل :سلمان فقال الخراءة حتى شيء كل -صلى هللا عليه وسلم- نبيكم
 .بعظم أو برجيع نستنجي أن أو ،أحجار ثالثة من بأقل أحدنا يستنجي أن أو ،باليمين نستنجي وأن ،بول
 .أبيه عن السائب بن وخالد وجابر ثابت بن وخزيمة عائشة عن الباب وفي :عيسى أبو قال
صلى هللا - النبي أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو ،صحيح حسن حديث سلمان حديث :عيسى أبو قال

ن ،يجزئ  بالحجارة االستنجاء أن رأوا مه  عد  ب   ومن ،-عليه وسلم  الغائط أثر أنقى إذا ،بالماء يستنج لم وا 
سح وأحمد والشافعي المبارك وابن الثوري  يقول وبه ،والبول  .قاوا 

وأما الماء، ب هل العلم خصوه بقطع أثر الخارجوأن أ  ،تقدم الكالم على االستنجاء "ةاالستنجاء بالحجار  :باب"
خارج، وقد يستعمل هذا في استعمال الجمار التي هي الحجارة في قطع أثر الهي و  ،استجمار :الحجارة فيقال لها

-قال  ،بالحجارة ءنجاوهنا استعمل االست ،والعكس، يعني يستعمل االستنجاء بدل اإلستجمار والعكس مقام هذا
  :-رحمه هللا

خووازم، ثقووة معووروف موون رجوول الكتووب الضوورير محموود بوون  : حدددثنا أبددو معاويددة"قددال" بوون السووري تقوودم "هندداد حدددثنا"
بون قويس  "يزيد بن الرحمن عبد عن" بن يزيد النخعي الفقيه "إبراهيم عن" مهرانبن سليمان  "األعمش عن" الستة

والقائل لسلمان هوم المشوركون، قوالوا ذلوك علوى  ،الفارسي الصحابي الجليل "لسلمان قيل :قال" النخعي الكوفي ثقة
 حتووى شوويء كوول -وسوولم عليووه هللا صوولى- نبوويكم علمكووم قوود :قيوول لسوولمان بيل االسووتهزاء كمووا فووي روايووة مسوولم:سوو

هوذا مون تموام  ؟أن يكون اإلنسان على علوم توام بموا يلزموه فوي دينوه ، لكن هل في هذا منقصةهذا استهزاء الخراءة
عليوووه - انوووة، وأدى الرسوووالة علوووى أكمووول وجوووهفقووود بلووول األم ،-عليوووه الصوووالة والسوووالم- النبوووي التبليووول الوووذي أمووور بوووه

ه الوذي أو يقول أصول -عليه الصالة والسالم- لم يقله بلل البالغ المبين، ولم يترك ألحد قول ما ،-الصالة والسالم
ال فالسائل ما يقول هذا  يعني هذه مزيدة من قول المسلمين "-مصلى هللا عليه وسل- "علمكم نبيكميستنبط منه  وا 

مووا بكسوور الخوواء مموودود األلووف، المووراد بووه أدب التخلووي، والقعووود عنوود الحاجووة، وأ "ءةحتددى الخددرا ءكددل شددي" الكووالم
كموا فووي  ،ل حورف إيجواب بمعنووى نعومأجو "أجددل :سدلمان فقدال" نفوس الحودث فبحوذف الفوواء موع فوتح الخواء وكسوورها

إنووي ألوعووك كمووا يوعووك  أجوول» قووال: "ا  شووديد ا  : "إنووك لتوعووك يووا رسووول هللا وعكووابوون مسووعود فووي الصووحيححووديث 
"فقدال  اب حورف جوواب بمعنوى نعومفهوي جوو  «أجول» :ك أجورين؟ قوالقال ابون مسوعود: ذلوك ألن لو «الرجالن منكم
 بغوائط القبلوة نسوتقبل "بول وأ بغائط القبلة نستقبل أن -عليه الصالة والسالم-يعني النبي - نهانا ،سلمان: أجل

وهووذا  ،بوواليمين نسووتنجي وأناالسووتقبال واالسووتدبار،  ، وهووذا تقوودم الكووالم فيووه وفووي مووذاهب العلموواء، فووي حكوومبووول أو
ن ينهى عن االسوتنجاء بواليمين مون بواب أولوى، فإذا نهي عن مس الذكر باليمين فلئب السابق، في البا تقدم أيضا  

فيوه بيوان أن االسوتنجاء  ،أحجوار ثالثوة مون بأقل أحدنا يستنجي أن أو أحجار ثالثة من بأقل أحدنا يستنجي أن أو
لووم يسووتعمل الموواء، االسووتنجاء بالحجووارة كووافي وهووو أحوود الطهوورين، وال شووك أن الموواء ن أحوود الطهوورين وا   باألحجووار



ن جوواء عوون بعووض السوولف النهووي عوون االسووتنجاء بالموواء عليووه -فعلووه  نلكوون ثبووت موو ،ئ وأنووه ال يجووز  ،أنقووى منووه، وا 
جووزاء االسووتنجاء بالموواء، األحجووار إذا اقتصوور إفووال كووالم ألحوود معووه، وقوود أجمووع العلموواء علووى  -الصووالة والسووالم

فووالجمهور علووى اشووتراط العوودد  "أحجددار ثالثددة مددن بأقددل أحدددنا يسددتنجي أنو " بوود أن تكووون ثالثووة أحجووار عليهووا ال
، وحووديث البوواب دليوول فقووط  نقوواءنقوواء فقووط، اشووترطوا اإلاإل اأقوول موون ذلووك، والحنفيووة اشووترطو  يجووزئ وأنووه ال  ،الثالثووة

فيدل على أن أقل ما يستنجى به ثالثة أحجوار، وسويأتي موا  "أحجار ثالثة من بأقل أحدنا يستنجي أن"و  للجمهور
ن كوان بحجور واحود، فوإذا توم اإلنقواء انتهوى، ،حق، والحنيفة يرون اإلنقواءالستنجاء بالحجرين في الباب الالفي ا  وا 

 هووذا يسووتدل بووه «موون فعوول فقوود أحسوون، وموون ال فووال حوورج» ،«موون اسووتجمر فليوووتر» :والحووديث رد علوويهم، حووديث
يعارضون  «من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج» افيان؛ ألن االستجمار بالوتر سنةحجرين كالالحنفية على أن 

حورج فيوه، لكون  ألنوه ال عنودهم؛ ه، فمون اسوتجمر بحجورين يكفويجواء فوي معنوا به هوذا الحوديث، حوديث البواب وموا
مون فعول » «مون اسوتجمر فليووتر»: -عليوه الصوالة والسوالم-راد بقولوه الحديث مجمل يبينه حديث البواب، وأن المو

يزيود خوامس ليقعطوه  بثالثة واحتاج إلى رابوع ن لم ينق  يعني إ فيما زاد على الثالثة، «فقد أحسن، ومن ال فال حرج
لكوون الحوود األدنووى لالسووتنجاء ثالثووة  ،فووال حوورج قتصوور علووى األربووعاسوون ولووم ال فعلووى وتوور، إن فعوول هووذا فقوود أح

بوود موون ثالثووة أحجووار، وفووي حكووم األحجووار  فعلووى هووذا ال "يسددتنجي أحدددنا بأقددل مددن ثالثددة أحجدداروأن "أحجووار 
 رر بهووا، فإنهووا تقوووم مقووامأو خشووب بحيووث ال يتضوو يوول الخووارج، إذا كانووت مناديوول خشوونةاألعيووان الخشوونة التووي تز 

وهوذه تزيول األثور، فمونهم مون يقوول: ال يزيلوه إال األحجوار؛ ألن  ،ألن العبرة بالمعنى، العبرة بإزالوة األثور األحجار؛
 :وطهووارة الحاجوووة يعفووى فيهوووا موووا ال يعفووى فوووي غيرهووا، ولوووذا يقولوووون ، ل أن طهوووارة االسووتجمار طهوووارة حاجوووةاألصوو

أن ال  ،األحجوواراء، هووذا الضووابط فووي إنقوواء زيلووه إال المووأال يبقووى إال أثوور ال ي نقوواء فووي االسووتجماراإل الضووابط فووي
عليووه، لكوون هوول معنووى  ءال شووي ال يزيلووه إال الموواء، يعنووي الحجوور يرجووع فووي أخوور موورة ءيبقووى فووي الموضووع إال شووي

إال  ل هوذا فوي غيور موضوع الخوارج موا أجوزأال يعنوي هوذا، ولوذا لوو وجود مثو ،ال ؟هذا أن المكان طهور مائوة بالمائوة
لوو ذهبوت عينهوا موا يزيلهوا إال المواء، و  ؟يزيلهوا باألحجوار :هول نقوول ي لو وقعت نجاسوة علوى اليود موثال  الماء، يعن

يووش معنووى عووود خشووونة عووود خشووونة المحوول، إ :لووون و أمووا بالنسووبة للموواء فيقو ، باألحجووارهووذا الضووابط فووي اإلنقوواء 
مون اللزوجوة، يعنوي كمون  ءفوي شوييبقوى  ،وجود المادة ما ذهبت خشونته ؛ ألنه معأن يعود المحل خشن ؟المحل

ارتفوع جميوع موا علوى اليود مون  افوإذ ،يغسل بالصابون أو بالشامبو، موا دام الصوابون موجوود نعوم فالخشوونة مفقوودة
وهووذا يعرفووه كوول  ،تهووىأو الشووامبو تعووود اليوود خشوونة، فووإذا عووادت اليوود خشوونة عرفنووا أن الصووابون انأثوور الصووابون 

 ؟تغسل بصابون وما زالت اليد لزجة هل معنى هوذا أن الصوابون انتهوى تيد أننت الاإنسان من نفسه، يعني إذا ك
أو أن يسددتنجي " المحوول حتووى تعووود خشووونةوقوول مثوول هووذا فووي االسووتنجاء بالموواء  حتووى تعووود خشووونة اليوود، أبوودا   ،ال

 ة حاجوووة وضووورورة فوووال تتعووودىن االسوووتنجاء باألحجوووار طهوووار مووونهم مووون يقوووول: إ "أحددددنا بأقدددل مدددن ثالثدددة أحجدددار
األرض موون األشووياء التووي تقوواوم مووا فووي هووذا  أو ممووا يشووبهها علووى وجووه وقوود يكووون فووي األحجووار مووثال   موضووعها،

بالنسوبة لغسول موا يلول فيوه الكلوب، قود يقوال  لك؛ مثل ما قيل في الترابما أشبه ذ الخارج من قاذورات أو جراثيم أو
زج مثول الزجواج وموا أشوبهه فهوذا ال ينقوي لوال شويءمناديول وال يكفوي أخشواب، أموا ال تعين األحجار فوال يكفويتهذا ف
 .اإلنقاء، وال يحصل اتفاقا  



 :يقووال لهووا والعووذرة أيضووا   ،نسووتنجي برجيووع، الرجيووع هووو الووروث، روث الوودواب "بعظددم أو برجيددع نسددتنجي أن أو"
جوع عون مخرجوه ر  يعني لما دخل إلى الجوف على حال فلموا خورج مون ؟ ألنه رجع عن حالته األولى،رجيع، لماذا

وث جواء فيوه أنوه زاد أو والور  الوروث،الرجيوع هوو  "أو نسدتنجي برجيدع أو بعظدم" حالته األولى، ولوذلك سومي رجيوع
ومووون بووواب أولوووى إذا كوووان هوووذا علوووف دواب الجووون فينهوووى عووون  ،خواننوووا مووون الجووون فوووال نفسوووده علووويهمعلوووف دواب إ

 ،أن العظوم يعوود أوفور موا كوان :لحوديثاإلنس من باب أولى، أو بعظوم كموا فوي جواء فوي ادواب االستنجاء بعلف 
ذا كووان عظووم مووا يؤكوول لحمووه، فهووو زاد  وهووو طعووام وزاد إخواننووا موون الجوون، هووذا إذا كووان رجيووع مووا يؤكوول لحمووه، وا 

وبعوض النواس مغورم بقضومها،  ..، وهذا يوجد عند بعوض النواس بعوض العظوام تكوون لينوةإخواننا من الجن، وامرأة
فلموا قورئ  امورأة أصويبت بموس ،هوذا موجوود عنود بعوض النواسعظام، يقضم هذه ال عليها من اللحم بعد ما يأكل ما

 دنا، تقضم العظام، فمثل هذا يتقى.من زا ئا  نها مسلطة علينا ال تترك لنا شيتكلم الجني وقال: إ عليها رقيت
الصووالة  عليووه- وقووال «لوويس السوون والظفوور» الوودم خووال السوون والظفوورنهوور وأنهووا تكووون بكوول مووا أ فووي حووديث الووذكاة

، وهوو سون اآلدموي بكونوه عظوم التعليل بكونه عظم السن «وأما الظفر فمدى الحبشةأما السن فعظم، » :-والسالم
لوث بالدم المسفوح كما أنوه ال يسوتنجى بوالعظم الوذي هوو زاد إخواننوا مون الجون، يعنوي إذا أردنوا أن نوربط بوين وال ي  

وبغووض النظوور عوون العلووة، العلووة مختلفووة، السووبب  ،عظووم السوون والعظووم الووذي نهووي عنووه بهووذا الحووديث، كالمهمووا
 :، هول نقوولالتعليول بكونوه عظومو  لكون بالنسوبة للسون زاد إخواننوا مون الجون،حديث الباب فألنوه  في مختلف أما ما
يعنوي  ؟فلمواذا لوم يعلول بوه ؟إن الودم المسوفوح نجوس وحورام ال يجووز أن يباشوره اإلنسوان :أو نقوول ؟إن العلة تعبديوة

واالستسووالم  واإلذعووان والتسووليم هووذا كوول هووذا بعوود الرضوواوبعوودين صووار عظووم،  :كونووه عظووم قوود يقووول قائوولمقتضووى 
كوون اإلنسوان بسونه يوذكي الصويد،  لكن المسألة مسألة بحوث، يعنوي ،-عليه الصالة والسالم- عما جاء عن النبي

هوول هووذه علووة  ؟ظووم ويووش يعنووي، قوود يقووول قائوول: أنووا أغسوول فمووي وكونووه عا  ال شووك أن الوودم المسووفوح محوورم إجماعوو
ذا حصوولت  ؟فكوول عظووم ال يجوووز التذكيووة بووه، ال تجوووز التذكيووة بووه ألنووه عظووم ؟يمكوون أن يعلووق وينوواط بهووا الحكووم وا 

 -عليوه الصوالة والسوالم- ؟ النبيالتحريم أو ال يجزئ أصال   أكل معيجزئ في ؟التذكية به يجزي فيأكل أو ال يجزئ 
التذكية به ال تجزئ، لكن العلة هل هو كونه عظوم أو فعلى هذا  ،لسن والظفرنهر الدم، ليس ااستثناه من كل ما أ

ال  ،ال يمكون أن تورد ،أن ترد هناكال يمكن في هذا الحديث  الدم المسفوح؟ العلة الوردة اسة التي هيلمباشرة النج
 -ه الصوالة والسوالمعليو- أن تورد، النبويال يمكون  ،يصير زاد إخواننوا مون الجون ن السن إذا طاحيمكن أن يقال: إ

 ؛ ألن النبويوعلى هذا كل عظم ال تجوز التذكية به، والعلة كونه عظم، العلوة كونوه عظوم «أما السن فعظم» :قال
أنوا ال أباشور، وأغلوف العظوم هوذا الوذي هوو السون   :لوو قوال موثال   علل بذلك بعض النظر -عليه الصالة والسالم-
ذا تركصوويدأذكووي بووه هووذا ال ءعنوودي شووي مووا عليووه الصووالة - مووات، ومووا عنوودي إال السوون أو الظفوور، النبوويتووه ، وا 

 ءنباشور النجاسوة نغلوف، فوي شويألننا  ل الذبيحة، طيب التعليل كونه عظموال يح ذكر أن هذا ال يجزئ  -والسالم
ونقوف  ،ال يجوزي  :نقول ؟ع أن يذبح، فهل يجزي هذااسمه غالف فال نباشر النجاسة، يعني من وراء حائل يستطي

وو :بسوونه قلنووا ىولووو ذكوو ،لوونصعنوود ا  موون موودى الحبشووةدى الحبشووة، وهوول مقتضووى كونووه ميتووة، وكووذلك الظفوور ألنووه م 
 المديوة؟لكون ال نسوتعمله بجميوع موا تسوتعمل فيوه  ؟كون الظفر من مدى الحبشة أننا ال نستعمله في التذكية ظواهر

ال ال سوكين قوة وسوخ وتبوي تزيلوه وال عنودكجوزر وعلوى هوذا الجوزر طب أنت عندك مثال   ؟نعم مون  ؟تزيلوه بظفورك وا 



، فهول نزيول موا ممشوابهتهوقود نهينوا عون  مون مودى الحبشوةوالظفور  فيه المديوةألن هذا مما يستعمل  ؟مدى الحبشة
ال ال على الجزر   ؟أو ما على الخيار بالظرف وا 

 نزيله.  طالب:
  ؟نعم ة يشمل جميع ما تستعمل فيه المدية،عموم العل يلنعم لكن التعل

 .... ....طالب:
 هالحبشة وتستعمله فيما تستعمل في ظفر مدىالأهل العلم، عموم العلة كونه ال بس عموم العلة يطرد عند 

ما تستعمل المدية هنا ما في  :نقول ئا  وقع على ثوبكأزلت شي استعملته فيما يستعمل فيه الماء مثال   المدية، لو
ال ما نطر  نطرد  -السكين–المدية  هلكن ما تستعمل في إشكال،   ؟نعم ؟د بعموم العلةوا 
 ....... طالب:.

النص المنع والتحريم، كوننا نستعمل نص  االعلة في أعم من حقيقتها، الحقيقة يعني الذي ورد فيه يعني نستعمل
هل هذا مطرد عند  ا  وفي خالف األولى أحيان ا  وفي الكراهية أحيان كثر من استعمال في التحريم أحيانا  واحد في أ

ال ما هم نخوان مع؟ ما أدري اإلنصوص أخرى  لك فيماعدا ذ ونه مرة واحدة ثم يخرجون أو يستعمل ؟العلم أهل ا وا 
ألنه مدى الحبشة  ألن المسألة مهمة، يعني كون الظفر مدى الحبشة هل معنى هذا أننا ال نستعمل الظفر ؟معنا

لك األمر فيه وماعدا ذ ،لنص وهو التذكيةعلى ما ورد فيه انقتصر  :أو نقول ميع ما تستعمل فيه المديةفي ج
أن الظفر مدى الحبشة، مقتضى هذه العلة أن  -عليه الصالة والسالم- التي علل بها النبييعني العلة ؟ سعة

، التي هي السكين، ما يحتاج إلى السكين ما ننيب الظفر مكان ةالظفر ال نستعمله فيما يستعمل في المدي
يعني مثلما قلنا في  ؟مراد أو ليس بمرادهذا هذا ما تقتضيه العلة والتعليل، فهل ألنها مدى الحبشة،  ؛السكين
وعلى هذا يمنع بالسن كل ما كان فيه مباشرة نجاسة، نعم اشر الدم المسفوح وهو نجس،  يبئالل نه مثال  : إالسن

أال نستعمله  مدى الحبشةبكونه  لكن يبقى أن عموم العلة، عموم التعليل ،الضرورات تقدر بقدرها هذا أمور أخرى 
ألن عموم  ؟في جميع ما تستعمل فيه المدية، هذا ما يقتضي عموم العلة، ما الذي يخرج غير الذبح من هذا

ال  أخص منه، فحينئذ  هو العلة معتبر عند أهل العلم، إال إذا عورض هذا العموم بما  يقدم الخاص، في جواب وا 
ال تراجع فيه؟ ما  ها تراجع إلى السبت.لعل ،؟ تراجعمسألةال وا 

لعل الحياة تطول بك يا رويفع، فأخبر »رفنا العلة في ذلك بحديث رويفع: عو  "أو بعظم "أو أن نستنجي برجيع
 . -نسأل هللا السالمة والعافية-كل هذا محرم  «أو استنجى برجيع دابة أو عظم»إلى أن قال:  ...«الناس أن من

أبي  عند "بن ثابتوخزيمة " وأبي داود والنسائي و مخرج عند أحمدوه ال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة"ق"
عند الطبراني في الكبير واألوسط بسند  "عن أبيه بن السائبوخالد "عند أحمد  "وجابر" داود وابن ماجه

 ضعيف.
 وهو قول" مخرج في صحيح مسلمصحيح وهو  "قال أبو عيسى: حديث سلمان في هذا الباب حسن صحيح"

 ة يجزئ"أن االستنجاء بالحجار  ارأو  ،ومن بعدهم -صلى هللا عليه وسلم- علم من أصحاب النبيأكثر أهل ال
لماء والحجارة كما في االكتفاء به، وما ورد في مدح الجمع بين ا -عليه الصالة والسالم- ألنه ثبت عن النبي
قصة أهل قباء، وأن هللا مدحهم  " وما جاء فيستحييهم أن يتبعوا الحجارة الماءزواجكن فإن أقول عائشة: "مرن أ



لكن ال شك أن إتباع الماء الحجارة  ،من المتطهرين، وأنهم يتبعون الماء الحجارة، ال يسلم هذا من مقالبأنهم 
 وهو متفق عليه، وأن االستنجاء بالماء مجزئ وهو محل إجماع.  ،مجزئ فقط أكمل، وأن االستنجاء بالحجارة 

أن االستنجاء بالحجارة  اومن بعدهم رأو  ،-صلى هللا عليه وسلم- صحاب النبيأكثر أهل العلم من أ ل"وهو قو
بالحجارة فال بد  بهذا الشرط، أما إذا لم ينق  إذا أنقى  "بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول لم يستنجن يجزئ، وا  

يقتصر بها على  فال بد من الماء؛ ألن هذه طاهرة ضرورة وحاجة  إذا تعدى الخارج محلهمن الماء، أيضا  
وبه "موضعها، فلو تلوث ما حول الخارج ال بد من الماء، أما الخارج يكفيه الحجارة، إذا أنقى أثر الغائط والبول 

سحاق يقول ومن يخالف فيرى أن الماء  وعامة أهل العلم على هذا، "الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
ا دام ثبت عن وم ،ألنه طعام وال يجوز االستنجاء بالطعام :قالوا يكفي، وهذا موجود في الصدر األولوحده ال 

وحديث  محل كما سيأتي في حديث ابن مسعودأنه يذهب إلى المذهب الذي هو  -عليه الصالة والسالم- النبي
م كالم ألحد معه، ثال و  "-عليه الصالة والسالم- بإداوة من ماء يستنجي به النبي فأنطلق أنا وغالم نحوي : "أنس

 من قوله وفعله، االستنجاء -عليه الصالة والسالم-ا ثبتت عنه الماء، والحجارة أيض  حصل اإلجماع على 
نتركه إلى  وفيه أشياء تحتاج إلى مزيد من البسط، ،، وفيه علل-رحمه هللا-بالحجرين تكلم وأطال عنه الكالم 

  .-إن شاء هللا تعالى- يوم السبت
 هذه أسئلة النساء. ،نساءمن ال يقولون  نشوف أسئلة وردت

 وهللا أعلم. 
 .به أجمعيننبينا محمد وعلى آله وصحعبده ورسوله، على وبارك وصلى هللا وسلم 


